ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565
ด้ ว ยสถาบั น พระบรมราชชนก มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรร
เป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ
เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการสรรหา และเลือ กสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้า ง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ลงวั น ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2554 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม จึง ประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื่อ เลือ กสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑) นักวิชาการศึกษา
จำนวน 4 อัตรา
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
.จำนวน 4 อัตรา
3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
ทั้งนี้ รายละเอียดกลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ค่าตอบแทน และสถานที่
ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศนี้
ระยะเวลาการจ้ า ง ตั้ งแต่ วั น เริ่ ม จ้ า ง ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2567 และอาจได้ รั บ
การต่อสั ญ ญาจ้ างได้ อีกครั้ งละไม่ เกิน 4 ปี และพนั กงานราชการผู้ นั้ น ผ่ านการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด
2. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน (ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่ เป็ นผู้ เคยต้ องรั บโทษจำคุ กโดยคำพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให้ จำคุ กเพราะกระทำความผิ ด
ทางอาญา เว้น แต่เป็ น โทษสำหรับ ความผิ ดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
(7) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ…
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(8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม พ.ศ. 2538
ทั้ ง นี้ ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรในวั น ที่ ท ำสั ญ ญาจ้ า ง จะต้ อ งไม่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของส่ว นราชการ พนัก งานหรือ ลูก จ้า งของหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนัก งานหรือ ลูก จ้า ง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ไปยื่นด้วย
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. การรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และดาวโหลด
แบบฟอร์มการชำระเงิน ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ได้ที่เว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อ บันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 การชำระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2565
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบ (Application) ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตาม
ขั้ นตอนที่ ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงิ นผ่ านการสแกนรหั ส คิ วอาร์ โค้ ด (QR CODE) ที่ ระบบกำหนด
ในใบชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดชำระเงิน (หากไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ผู้ สมัครสามารถเข้าระบบ
เพื่ อสร้ าง QR CODE ใหม่ เพื่ อชำระเงิ นได้ ตลอดเวลาที่ อยู่ ในช่ วงการรั บสมั คร) ตั้ งแต่ วั นที่ 6 สิ งหาคม 2565
เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip)
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบออนไลน์ จำนวน 300 บาท
(2) ค่าบริการรับชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (QR Payment) จำนวน ๓๐ บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.4 ผู้สมัครเข้า…
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4.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว
จะรับทราบเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยทางสถาบันพระบรมราชชนก
จะประกาศให้ผู้สมัครทราบและสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com/
พนักงานราชการ > หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ >
ในหัวข้อ"พิมพ์ใบสมัคร"
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผูส้ มัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามรายการที่กำหนดและสมัครได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
(1) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(3) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
(4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5.2 ผู้ สมั ครสอบจะต้ องเป็ นผู้ มี วุ ฒิ การศึ กษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรั บตำแหน่ ง
ของผู้ มี สิ ทธิ์ ส มั ค รสอบในข้ อ 2 โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ ำนาจอนุ มั ติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์
.5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับ รองความถูกต้ องของข้อมูล ต่ างๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ วยธุรกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอัน เกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัค รนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สถาบันพระบรมราชชนกจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
สถาบันพระบรมราชชนก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com/
หั วข้ อ “การประกาศรายชื่อผู้ สมั ครสอบ วัน เวลา สถานที่ ส อบ และระเบี ยบเกี่ ยวกับการสอบ” และเว็บไซต์
สถาบันพระบรมราชชนก www.pi.ac.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
7. หลักเกณฑ์…
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7.หลักเกณฑ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง
การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

200

สถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ดังกล่าว
จะต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น ในครั้ ง ที่ 2 ต่ อ ไป รายละเอี ย ดการประเมิ น ครั้ ง ที่ 1 และ 2 ตามบั ญ ชี
เอกสารแนบท้าย
8. เกณฑ์การตัดสิน
(1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
(2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่1
และครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันประเมินครั้งที่ 2 ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสำคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถนำหลั ก ฐานการศึ ก ษาดั ง กล่ า วมายื่ น พร้ อ มใบสมั ค รได้
ให้ นำหนั งสื อรั บรองคุ ณวุ ฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให้ โดยระบุ สาขาวิ ชาที่ สำเร็ จการศึ กษา และวั นที่ ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

10. การประกาศ...

